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Taitto: Jaakko Korvenoja
Piirrokset: Jaakko Vasko
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Jäsenmäärä 2010 600 jäsentä
Jäsenmaksut vuonna 2010 ovat:
Yksilöjäsen
32,00 euroa
Perhejäsenmaksu
51,00 euroa
Nuorisojäsen
17,00 euroa
Tunturiladun ainaisjäsenet
7,00 euroa

Väärti 4/2010 ilmestyy viikolla 45/2010.
Aineisto toimitukseen 15.10 mennessä:
Jaakko Korvenoja
jaakko.korvenoja@helsinki.fi

Perhejäsenmaksun
piiriin
kuuluvat
samassa osoitteessa asuvat jäsenet.
Nuorisojäseniä ovat omassa osoitteessaan
asuvat alle 19 vuotiaat. Nämä maksut
sisältävät Kavtsin, Tunturiladun ja Suomen
Ladun jäsenyyden. Meillä ei ole käytössä
alennettua jäsenmaksua muihin latuyhdistyksiin kuuluville.
Nykyiset jäsenet ovat saaneet tämän
vuoden maksulomakkeen ja uusille sen
lähettää muun materiaalin mukana jäsensihteeri.

Kerhotoimikunta 2009
Puheenjohtaja
Iitu Gerlin,
040 707 4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja Merja Pehkonen
Liikuttaja
040 532 9686, mpehko13@welho.com
Kerhoemäntä
Marita Maula
Koulutusvastaava
040 509 4412, marita.maula@kolumbus.fi

Jäsen- ja yhteystietojen muutokset:
Kavtsi, Tunturilatu ja Suomen Latu saavat
tiedon muutoksista Itellan palvelun kautta,
jollet ole kieltänyt tietojen antamista tai
muuta ulkomaille tai ulkomailta. Ilmoita
silloin itse uudet tietosi jäsensihteeri Vappu
Hietalalle (vappu.hietala@welho.com) tai
puh. 09-587 3745 tai os. Tilkankatu 12 B
41, 00300 Helsinki.

Pehtori
Risto Heinänen
050 3263994, risto.heinanen@luukku.com
Sihteeri
Juha Kelkka
050 332 3239,
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

Postiosoite
Tunturikerho Kavtsi / Juha Kelkka
Leikkosaarentie 27 B 40 00990 Helsinki

Tiedottaja
Jaakko Korvenoja
050 514 0986, jaakko.korvenoja@helsinki.fi

Internet-osoite
www.kerhot.tunturilatu.fi  Kavtsi

Varustemestari
Panu Loisa
0400 708 243, Panu.loisa@welho.com

Sähköpostiosoite
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi

Sisällysluettelo:
Puheenjohtajan poluilta
Toimituksen tulilta
Tulevat tapahtumat
-Retket
-Vaellukset
-Muut tapahtumat
Turinoita tapahtuneista
Kerhon palveluita
Tulilla kuultua

Pankkitili
Nordea 124435-62821
Maja
Inkoo, Kärrikaltio
Inkoonrannikkotie 2290
Kannen kuva
Kavtsi (Suomi) Meloo 2010
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PUHEENJOHTAJAN POLUILTA
Hyvät kavtsilaiset!
Kuuma kesä on innostanut joitakin vaikka millaisiin suorituksiin. Tiedän
ainakin yhden kavtsilaisen, joka on innostunut matonpesusta niin, että on
pessyt niitä eri puolilla maata. Meitä lämmössä tuskailijoita on tainnut kuitenkin
olla enemmän. Onneksi syksy tulee ja sen myötä virkistävät ilmat.
Kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet Kärrin talkoisiin kesän aikana. Kärrihän on
meidän kaikkien yhteinen ”yritys”. Hyvällä yhteistyöllä voimme sen pitää edelleen hyvässä
kunnossa. Tänä syksynä ei enää suuria talkoita järjestetä, mutta syystalkoissa (ajankohta
muualla tässä lehdessä) laitetaan paikat valmiiksi odottamaan talven tuloa. Uusi käymälä
vaatii ilmeisesti vielä pientä laittoa, ennen kuin se voidaan virallisesti vihkiä käyttöön.
Tervetuloa mukaan.
Syksyn ohjelmasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Kerhoilloissa on aiheita lähiretkeilyyn.
Retkiä tehdään sekä lähituntumaan että Lapin hiljaisuuteen. Tule reippaasti mukaan.
Ensi kesän Leiripäivien järjestelyihin tarvitaan meitä kavtsilaisiakin. Mietipä, miten haluaisit
osallistua talkoisiin. Ota yhteys minuun, niin katsotaan, mitä tehtäviä on tarjolla. Itse olen
lupautunut mukaan vetämään ilmoittautumisprosessia. Siinä(kin) on paikkoja sekä
perinteiseen toimistotyöhön että ihmisten kohtaamiseen.
On hienoa toimia näin hienon porukan kanssa. Kiitos, että sinäkin olet siinä mukana!
Retkeilyllistä syksyä toivottaen
Iitu ;)

Talkoilua Kärrissä
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TOIMITUKSEN TULILTA
Tervehdys Väärtin lukijat!
Huh hellettä. Kiitos juttujen tekijöille että olette jaksaneet näissäkin
oloissa. Ehkäpä varustetoimikunnan pitäisi ottaa työn alle 'kesäkkö' –
ihanan viileä kesätelttä, jäähdytyksellä.
Toimituksessa toivomme ja otamme vastaan kaikenlaisia juttuja.
Tapahtumista tulee lehteen sitä mukaa juttuja kun joku niitä kirjoittaa, eli
järjestäjät muistakaa kysyä osallistujista joku kirjoittamaan omanlaisensa jutun. Toivottavaa
olisi, että jutut tulisivat suoraan sähköisessä muodossa kirjoitettuna ja jos sattuu olemaan
joku kuva niin sellaisen voi laittaa liitteeksi.
Toimituksen puolesta, Jaakko
TULEVAT TAPAHTUMAT
Ilmoittautuessasi kerhon tapahtumiin toivomme sinun kertovan seuraavat tiedot:
Tapahtuman nimi, osallistuja, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, teltta- ja ruokakuntatoivomus, erityisruokavalio, varustepuutteet ja kuljetustarve tai kimppakyytitarjous.
Osallistujan nimeä lukuun ottamatta tiedot jäävät ainoastaan tapahtuman järjestäjien
käyttöön!
Toimintakalenteri 2010
21. - 22.8.2010
6.9.2010
3. - 12.9.2010
25.9.2010
1. --3.10.2010
4.10.2010
15. - 17.10.2010
6.11.2010
8.11.2010

Naperoviikonloppu
Kerhoilta
Ruskavaellukset ja kämppäviikko
Syysillan Pamaus
Tunturiladun syyskokous ja
susiaiset
Vuosikokous ja kerhoilta
Viikonloppu Pirkanmaan
luontokohteissa
Puolipitkä marssi
Kerhoilta

11.12.2010
Joulujuhla
13.12.2010
Kerhoilta
31.12.2010-8.1.2011 Kaamosvaellus

Kärri
Luontoportti
Susikyrö
Espoo
Ristiniemen kurssikeskus,
Kotka
Mitä Siperia opetti
Pukala, Siikaneva
Petikko-Laakso
Vaellusjalkineiden valinta ja
huolto
Solhem
Korvatunturi
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Kerhoillat
Kerhoillat pidetään Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu
21 B, ruokasalissa maanantai-iltoina 18.00 alkaen. Kokous tai
esitelmä alkaa kello 18.30. Tarjolla on myös kahvia ja teetä
lisukkeiden kera. Muistathan säästää luontoa ja varata kuksan
tai kupin mukaasi! Osallistumistilastoja varten muista kirjoittaa
nimesi osallistujalistaan. Myös kerhon ulkopuoliset ovat
tervetulleita tutustumaan toimintaamme!

6.9.2010 Luontoportti-verkkotietopalvelu luontoharrastajan apuna
Syyskausi alkaa 'Luonnon monimuotoisuuden teemavuoden' merkeissä kun Eija ja Jouko
Lehmuskallio LuontoPortti Oystä tulevat esittelemään kehittämäänsä LuontoPorttiverkkopalvelua. Sen avulla käyttäjä voi tunnistaa mm. kasveja, kaloja, perhosia ja lintuja.
Palvelu, joka toimii useilla kielillä, laajenee jatkuvasti. Paraikaa on Helsingin Rikhardinkadun
kirjastossa LuontoPortti näyttely Suomen luonnonmarjoista ja hyödyksi käytettävistä
kasveista.
04.10.2010 Syyskokous
KOKOUSKUTSU
Tunturikerho Kavtsin syyskokous pidetään maanantaina 04.10.2010 kello 18.30 alkaen
Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomoninkatu 21 B, Helsinki. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.
Tervetuloa!
Kerhotoimikunta
04.10.2010 Mitä Siperia opetti
Vuoden 2009 kesäkuussa pystytettiin hammashoitola kahteen siperialaiseen kaupunkiin ja
hoidettiin lasten hampaita viikon verran. Sen jälkeen hypättiin junaan ja kuljettiin Trans
Siperian rautatietä 1400 kilometriä Irkutskiin. Tästä Siperian Pariisista ajettiin jeepillä Baikalin
rannalle ja edelleen Olkhonin saarelle. Saarella asuttiin kolme yötä jurtassa ja tutustuttiin
tähän maailman syvimpään järveen. Oltiin todella kaukana kaikesta länsimaisesta. Annu
Koistinen ja Ilari Uotila kertovat kuvin ja sanoin Baikalin norpasta ja maisemista,
lehtikuusivihdasta ja kaikesta muusta, mitä Siperia opetti.
8.11.2010 Vaellusjalkineiden valinta ja huolto
Retkeily ei ole välineurheilua. Kotoa löytyvillä varusteilla pääsee hyvin alkuun. Pidemmälle
vaellukselle tarvittava ensimmäinen ostos on tukevien ja mukavien jalkineiden hankinta. Muut
välineet voi hyvin lainata tai vuokrata. Tunturiladun johtokunnan jäsen, Retkiaitan
kenkäasiantuntija Tommi Avikainen kertoo vaellusjalkineiden valinnasta ja niiden hoidosta.
Tommilla on hyviä vinkkejä, vaikka kenkäsi olisivat jo vuosia kuljettaneet sinua tunturissa.
Hyvällä hoidolla samoilla jalkineilla kävelee pitkään.
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Retket
15.-17.10. Viikonloppuretki Pirkanmaan luontokohteissa
Kavtsilaiset pääsevät tutustumaan muutamiin Pirkanmaan luontokohteisiin. Perjantai-illaksi
lähdemme Pukalan virkistysmetsään (www.luontoonfi/pukala) ja yövymme laavussa tai
teltoissa. Seuraavana päivänä tutustumme alueeseen. Sieltä lähdemme autoilla Siikanevalle
(www.luontoon.fi/siikaneva) Ryövärinkuopan kautta. Ryövärinkuopan lähteestä otamme
juomavettä, koska Siikanevalla ei ole vesipistettä. Yövymme laavussa tai teltoissa ja
tutustumme Siikanevan soidensuojelualueeseen. Voimme tarkistaa millaista karpalosatoa on
tänä vuonna. Lisäksi voimme ihmetellä mikä on Ollinkivi, josta jo Topelius aikanaan kirjoitti.
Viikonloppuun saattaa mahtua muitakin luontokohteita.
Ilmoittautumiset 8.10. mennessä Tasso Lampén, tasso.lampen@kolumbus.fi, puh. 050
305 7034. Kerro tarvitsetko kyytiä vai voitko tarjota kyytiä muille, kuinka monelle?
Puolipitkämarssi lauantaina 6.11.2010
Edellisten vuosien puolipitkillä marsseilla olemme taivaltaneet Helsinki 2000 reittiä
Petikosta Pirttimäkeen, joten meillä on vielä kulkematta alkuosa Petikon ja Laakson välillä.
Niinpä kokoonnutaan pyhäinpäivän aamuna klo 9.00 mennessä Petikossa Tiilitien päässä
olevalla bussin nro 362 päätepysäkillä (V1441). Tarkistakaa bussin kulkuaika syksyn
aikataulujen ilmestyttyä. Kuljemme reittiä seuraten Petikosta Variston, Martinlaakson ja
Myyrmäen kautta Pitkäkoskelle ja sieltä keskuspuistoa pitkin reitin viralliseen lähtöpisteeseen
Laakson ratsastuskentälle. Varustautukaa säänmukaisella vaatetuksella ja varatkaa taukoja
varten mukaan evästä, juotavaa yms. naposteltavaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Sirpa
Alapuranen, 050-597 5811 tai sirpa.alapuranen@luukku.com.
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Vaellukset
3.-12.9.2010 Ruskavaellukset ja kerhoviikko Susikyrössä
Ruskamatkan ilmoittautumisaika on jo umpeutunut, mutta mukaan pääset vielä, kun hankit
itse junaliput. Toinen vaihtoehto toki on käyttää vaihtoehtoisia kulkuvälineitä Susikyröön
saapumisessa. Kerrothan silti tulostasi.
Kavtsi on varannut Tunturiladun kämpän Susikyrön kerhoviikkoa varten. Kavtsi maksaa
matkalaisten kämppämaksun ko. viikolta.
Kerhoviikko: Kämpällä on mahdollisuus olla koko viikon nauttien luonnosta, saunoen,
retkeillen…
Vaellukset: Kämpältä lähtee kolmen yön vaellus, joka suuntautuu Pallas-Ylläs
kansallispuiston Hetta-Pallasalueelle. Vetäjinä toimivat Markku Arola ja Juha Kelkka. Juha on
jo lupautunut jäämään tunturiin pidemmäksikin aikaa.
Vaellukset toteutetaan omin teltoin ja omin eväin. Kavtsilta on mahdollisuus vuokrata
varusteita matkaan. Pallas-Ylläs alueella riittää korkeuseroja, joten vaellukset ovat
vaativuustasoltaan melko vaativia. Vaellustahti on kuitenkin tarkoitus pitää rauhallisena.
Lähtö ja paluu: Lähtö on Helsingistä pe 3.9. klo 21.23 Kolariin lähtevällä junalla. Paluu su
12.9. klo 8.06.
Suomen Ladun tapaturmavakuutus on voimassa vaelluksella ja kerhoviikolla.
Retkipalaveri pidetään ke 18.8. klo 18, Sanan talo, Vihreä sali, Kaisaniemenkatu 8.
Retkipalaverin tarjoilu on nyyttäriperiaatteella.
Ilmoittautumiset: Markku Arola, markku.arola@welho.com, p. 0500-777 554.

31.12.2010 - 8.1.2011 Kaamosvaellus Korvatunturille
Kavtsin perinteinen kaamosvaellus on järjestetty tähän asti marraskuun loppupuolella,
mutta tällä kertaa retki ajoittuu Uudelle Vuodelle ja loppiaisviikolle. Kohteena on Korvatunturi
ja sen lähialueet Urho Kekkosen kansallispuistossa. Korvatunturi sijaitsee rajavyöhykkeellä ja
sinne saa mennä vain viranomaisten myöntämällä luvalla. Korvatunturilla käyntiin varataan
yksi päivä ja muuten liikutaan kansallispuiston itäosissa - Nuorttijoen ja Naltiotunturin
alueella. Retken aloitus- ja lopetuspaikka on Kemihaaran Loma.
Vaelluksella yövytään perinteiseen tapaan teltoissa ja tavarat vedetään ahkiossa. Alueella
on joitakin autiotupia, joita voidaan hyödyntää, mm. Karhuojan kämpällä on hyvä sauna.
Liikkumiseen käytetään joko lumikenkiä tai suksia tai molempia.
Matkat Helsingistä Kemihaaraan järjestetään joko kimppakyydeillä tai julkisilla (Juna
Kemijärvelle ja Taksilla Kemihaaraan). Juna Helsingistä lähtee to 30.12.2010 klo 19:26 ja
paluu Helsinkiin su 9.1.2011 aamulla.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com.
Lisätietoja myös puhelimitse 0400 708243.
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Muut tapahtumat
21-22.8.2010 Kärrin naperoviikonloppu
Vietämme lauantaista kello 10 alkaen sunnuntaihin kello 14
saakka Kärrissä lasten viikonloppua. Mukaan voi tulla toki jo
perjantai-iltana, mikäli et halua ajella paikalle lauantaiaamuna.
Ohjelmassa mahdollisesti viime vuonna suuren suosion
saanutta köpöttelyä issikan selässä, lastujen tekoa, pelejä,
leikkejä,
luontoon
tutustumista,
retkiä
lähimaastoon,
saunomista ja tietenkin lettujen paistoa ja syöntiä.
Majoittuminen mökissä (niin monelle kuin paikkoja piisaa) tai
teltoissa. Ruokailut omatoimisesti (omat eväät ja keittimet mukaan). Ilmoittautumiset, sekä
tiedustelut Esa Tervonen, esa.tervonen@eads.com, +358 40 733 5162 tai Merja Pehkonen,
merja.pehkonen@welho.com, +358 40 532 9686.
18.9.2010 Kärrin talkoot
Pitkästä aikaa pidämme kämpällä myös syystalkoot. Laitamme paikkoja talvikuntoon,
lisäksi on toiveita saada uuden wc:n rakentaminen loppuun. Näin saamme Kärrin jätehuollon
siltäkin osin ajan tasalle.
Tulokahvit tarjotaan klo 09.00, keskipäivällä keittoa ja kahvit taas saunan jälkeen.
Jos on kysyttävää tavoitat pehtoorin numerosta 050 3263994.
25.9.2010 Syysillan Pamaus
Tervetuloa lauantaina 25.9 Syysillan Pamaus tapahtumaan,
joka tarjoaa suunnistushaasteita kaikille. Ohjelma koostuu
erilaisista suunnistukseen liittyvistä tehtävistä, joista kukin voi
valita itselleen sopivan kokonaisuuden kunnon ja taitojen
mukaan. Voit suorittaa jokusen helpomman tehtävän,
innokkaimpien kiertäessä kaikki tehtävät. Takaamme että
kaikki pääsevät suunnistamaan! Aloitamme kello 14.00
Pirttimäen Ulkoilumajan parkkipaikalta (Kunnarlantie 110, Espoo). Tapahtuma kestää
puoleen yöhön saakka. Aikaisemminkin voi paikalta poistua. Myös maastoyöpyminen on
mahdollista, joten jos haluat telttailla huomioi se varusteissasi. Tarjolla on lampivettä ja mikäli
se ei tyydytä vesikriteerejäsi, varaa mukaan tarvitsemasi määrä kurkunkostuketta. Tehtävät
suoritetaan turvallisuus syistä pareittain. Järjestäjät omaavat oikeuden jakaa parit niin että
partioihin saadaan mukaan nuoruuden intoa ja suunnistuskokemusta.
Mukaan tarvitset: karttapussin, kompassin, kynän, kännykän vesitiiviisti pakattuna, EAvarusteet ja GPS laitteen, mikäli sellainen löytyy. Lisäksi säänmukainen vaatetus, ruuat ja
keitin jos haluat keitellä ruokaa. Osallistuminen erilaisiin tehtäviin tapahtuu keskusrastilta,
josta partiot lähtevät suorittamaan tehtäviä ja jonne he palaavat aina kunkin tehtävän lopuksi,
joten kaikkia tavaroita ei tarvitse kantaa mukana. Keskusrasti sijaitsee kävelymatkan päässä
Pirttimäestä ja siellä on tulentekomahdollisuus.
Tapahtuman toteutuminen edellyttää vähintään kymmenen osallistujaa.
Ilmoittautumiset (17.9 mennessä) ja tiedustelut Esa Tervonen, esa.tervonen@eads.com,
+358 40 733 5162 tai Merja Pehkonen, merja.pehkonen@welho.com, +358 40 532 9686.
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TURINOITA TAPAHTUNEISTA
Kuutamolla tammikuussa / Annu Koistinen
Perinteisesti tammikuun lopun täyskuuviikonloppuna Kavtsi on harrastanut iltaulkoilua.
Parin vuoden takaa muistan, että suhasin ensin kehä kolmosta rapa lentäen, ja sitten hiihdin
muiden kanssa Vantaan suunnalla peltoa pitkin niin, että multapaakut rapisivat suksien
pohjassa.
Vaan tänä vuonna kaikki oli toisin. Meitä pääkaupunkiseutulaisia on hellitty
ennätysmäärällä lunta, näin paljon on viimeksi ollut tammikuussa vuonna 1982. Niinpä
kahdeksan reipasta kavtsilaista kokoontui Oittaan parkkipaikalle kaikki vaatekerrokset päällä
ja sukset jalassa. Vetäjä-Panulla oli oikein teräskanttiset tunturisukset, mikä oli hyvä, sillä hän
sai todella aukaista latua Bodom-järven jäällä. Kuljimme menomatkan kohti Pirttimäkeä
järven itäreunaa pitkin. Pikku saaren kohdalla bongasimme kaikki sääksen pesän; kun Panu
niin sanoi, niin kaikki uskoimme risutihentymän yhden puun latvassa olevan juuri se. Sitten
tuli vaativa ponnistus, nousu järven luoteisnurkasta kohti Pirttimäkeä.
Keittokatoksessa lämmittelimme makkaroita ja sormia tulen ääressä. Keskustelu liikkui
hetkittäin ikuisuusaiheessa taukovaatetus. Mietinnän alle jäi vielä, millaiset ovat oikeat
taukopikkuhousut. Kauniaisten pikavuoro eli Tasso starttasi kotimatkalle vähän etuajassa, ja
me muutkin kohta perässä. Kuu paistoi tukevasti pilveen, mutta jäällä näki hyvin hiihtää.
Olimme takaisin Oittaan parkkipaikalla vähän ennen yhdeksää. Hiihtokilometrejä tuli 8.5,
jonka päätimme pyöristää lähimpään kymmeneen. Oivallinen, leppoisa iltaretki!
Kiitos järjestäjälle Sirpalle ja vetäjälle Panulle.
Hyvän tuulen vaellus Käsivarressa 15.-23.4.2010/Ansku Penttinen
Reittimme oli Ropinsalmi -Ropi- Pitsijoki-Tsaibma- Ahkujohka- Raittijärvi-NammakkaAkkispahta, Ropinsalmi. Mukana olivat telttakunnat Matti ja Päivi, Pauli ja Kari, Timo ja
Jouko, Ansku ja Keijo sekä Gerry, joka kunniakkaasti veti koko kösäkkövarustuksen omassa
ahkiossaan.
Liikkeelle lähdettiin perjantai-iltapäivällä, kun kaikki olivat saapuneet kokoontumispaikkaan
Ropin Pirtille. Takaisin tultiin seuraavana perjantaina, joten vaelluksen kestoksi tuli 7
vuorokautta. Hiihtomatkan pituus oli noin 120 kilometriä. Lämpötila oli päivisin nollan tienoilla
ja öisin pakkasta oli enimmillään viitisentoista astetta. Olosuhteet olivat erinomaiset # aurinko
paistoi joka päivä, hanki kantoi eikä tuuli haitannut.
Alun perin tarkoitus oli mennä pohjoisemmaksi Valttijoelle asti, mutta kolmantena iltana
suunnitelmia muutettiin, koska etenemisvauhtimme oli sen verran hidasta, ettemme olisi
ehtineet kuin kääntymään Valttijoelle. Hyvän tuulen vaelluksella kun oltiin, ei ollut tarkoitus
hiihtää näännyksiin asti.
Päivittäinen vaellusrytmi muodostui melko vakiintuneeksi, aamulla lähdettiin liikkeelle 9-10
aikoihin, matkalla pidettiin taukoja tarpeen mukaan, yksi pitempi lounastauko ja leiri
pysytettiin 17- 18, kun löytyi sopiva paikka eli vettä. Päivä aloitettiin telttakunnittain pidetyllä
aamunavauksella. Aiheet vaihtelivat retkitoiletti-innovaatiosta melontareittiesittelyyn.
Lounastauolla useimmat tyytyivät ruokatermarien antimiin, mutta jotkut virittelivät keittimet.
Iltatoimet leirissä sujuivat pääosin leppoisasti, kun lunta ei tarvinnut sulatella kuin parina
iltana. Timolla ja Joukolla oli mukana lumikengät, joilla he pääsivät liikkumaan leirissä
sujuvasti. Me muut jouduimme käyttämään suksia, sillä niin kantava ei hanki ollut, että olisi
kestänyt kävelyä.
Tiistaina pidettiin luppopäivä Raittijärven kylän luoteispuolella. Hiihtelimme ilman ahkioita
ylös #Kiinan muurin# eteläpäähän katselemaan maisemia pohjoisen suuntaan. Ylhäällä
paistateltiin päivää ja tunnistettiin tuntureita kartan ja GPS:n avulla.
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Hyvien olosuhteiden vuoksi ei erityisiä extreme-suorituksia tarvittu.
Sunnuntaina
jonkinlaista haastetta oli, kun noustiin Tsaibman koivikkoista rinnettä aamulla ja illalla
laskeuduttiin Ahkajohkan uomaan. Ahkiot piti laskea varovasti perä edellä ja hiihtäjien kavuta
alas sukset kainalossa. Operaatioista selvittiin yhdellä aisarikolla. Muita varustetappioita
viikon aikana olivat luppopäivänä #kaivoon# pudonneet pari termospullon korkkia, oikutellet
keittimet sekä Gerryn vuokrakösäkkö, jonka kanssa piti taistella aamuin illoin.
Muihin vaeltajiin emme matkallamme törmänneet. Moottorikelkkailijoitakaan emme
tavanneet kuin Ropin lähellä alku- ja loppumatkasta sekä Raittijärvellä, jossa saimme vastaan
tulleelta poromieheltä palautetta, kun olimme edellisenä iltana säikäyttäneet ruokailemassa
olleet porot liikkeelle.
Vaellus oli nimensä mukainen - koko viikon sää oli loistava, tunnelma leppoisa ja porukka
hyvällä tuulella. Mieleen jäivät niin Matin ja Joukon lauluesitykset sunnuntaiaamuna kuin
hangella sateenkaaren väreissä loistaneet timantit Raittijärven kelkkauran varressa.
13.–16.5.2010 Luontoretki Viroon / Merja Pehkonen koonnut retkikertomuksesta
Iso parvi aamuvirkkuja, joukossa muutama tavallinen torkku, kokoontui ennen seitsemää
(aamulla) Länsiterminaaliin. Lippujen jaon jälkeen ” on board”. Laiva oli täynnä, mutta kaikille
löytyi istumapaikat ja matkatavarat saatiin mahtumaan portaiden alle. Sakeassa sumussa
matkattiin Tallinnaan. Silmiin ei näkynyt merellä mitään, ei edes välineillä. Korvin havaittiin
laivan sumutorvi. Tallinnan lahtea ennen vasta näkyi joitakin lintuja.
Löytyi laituri, löytyi bussi, löytyi kaikki ja sitten mentiin. Ajettiin länteen päin aivan tasaista
seutua ja ihailtiin katajaisia niittyjä. Nurmikot olivat jo kasvaneet, kevät oli oikeasti paljon
pitemmällä kuin Suomessa. Keli oli todella kesäinen. Taivalla näkyi ensimmäinen iso
lintuparvi, hanhia valkoisin poskin. Noustiin tähystelemään Türisalu pankille, kauniille
näköalapaikalle meren ääreen. Näkyi vaikka mitä, välineillä ja ilman, mm. ristisorsa ja
harmaasorsa. Pääskyjä muutti kuulemma ainakin sata. Helle!
Matkattiin
Keilajõelle.
Keltavuokkoja,
kevätesikoita,
kiurunkannuksia,
löytyipä
yhdistelmärypäs sini-, kelta- ja valkovuokkoja. Tehtiin kauppaan ruuhka.
Seuraava pysähdys oli Paldinski, varmaankin pank, koska oli komea jyrkänne. Ei ollut
helle, vaan ihana, koska tuuli tuuli meren yli. Nähtiin riskilä ja mustakurkku-uikku. Matka jatkui
Paldinskin kaupungin mielenkiintoisen maiseman läpi. Mietimme, mitä täällä asuvat tekevät
työkseen. Tulli ja öljynjalostamo keksittiin. Neuvostoliiton aikakausi näkyy sekä taloissa että
luonnossa. Korjaustöitä oli aloitettu.
Kattohaikara oli eksynyt ojaan! Käytiin Laokülan rantaniityllä, taas helle, kuuma. Nähtiin
ristisorsia, hiirihaukka, merikotkia, töyhtöhyyppä, meriharakka, tylli, mustaviklo, punajalkaviklo
ja monta muuta. Kuultiin nokkavarpunen, laulurastas, mustarastas, käki, pensaskerttu…
Matka jatkuu kohti Roostaa. Hetkeksi pysähdyttiin Padisen kartanon ja luostarin pihaan.
Kartano oli remontoitu ulkopuolelta, tosi hieno. Sisällä oli menossa remontti. Luostarin
ikiremontti on ilmeisesti ollut käynnissä jo pitkään. Muutamaan aikaan ei ilmeisesti ole
tapahtunut mitään. Pihalla kuului kultarinta, punatulkku, käenpiika… Tuoksuorvokki antoi
meille hiukan pohdittavaa ennen kuin se saatiin tunnistetuksi.
Harju-Ristin Vihterpalussa etsittiin petolintuja. Jo tovin odotettuamme alkoi tapahtua. Nuori
merikotka teki näyttävän ylilennon. Pikkukiljukotka meni vauhdilla kohti itää. Tuulihaukka etsi
saalista lekuttaen ja liitäen. Ukkonen jylisi noin 10 kilometrin päässä. Kun päästiin takaisin
bussiin, tuli kolmen sekunnin sadekuuro. Suursoon reunalla, suuren paloaukean laidalla
nähtiin hietaorvokki ja katkera linnunruoho. Käki kukkui. Matka jatkuu länsirannikolle. Ilma on
tummumassa. Ennen Roostan lomakylää poikkesimme Haversin lahdella. Kuulimme
tolkuttoman allimassan äänen. Se ei ollut lentokone: allit olivat lähdössä muutolle.
Yö nukuttiin makeasti. Ehkä oli liian kuuma. Taas oli tulossa yhtä upea päivä kuin eilinen.
Tänään Põõsaspeassa, joka on Viron luoteiskärki mm. kiuru, hanhia upea aura, ristisorsa,
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keltahemppo (harvinainen Virossakin), kaakkuri, kuikka, merimetso, iso- ja tukkakoskeloita,
alli, tiiroja, mustaleppälintu, sinisuohaukka ja punajalkahaukka. Kevätpiippo ja etelän
kylmäkukkia. Tänään on pilvisempi päivä kuin eilen, mutta edelleen lämmin. Menimme vielä
Dirhamiin kiikaroimaan ja takaisin Roostaan syömään lounassoppaa.
Maittavan lounaan jälkeen suuntasimme etelään päin. Matkalla Lückholmin kartanolle
kuuntelimme Sampsan esitystä Viron eläimistöstä. Kartanolla nautittiin iltapäiväkahvit ja
tutustuttiin kotimuseoon ukkoskuuron piiskatessa maisemaa. Sade raikasti keliä
huomattavasti. Sutlepameren kahdella tornilla oli paljon muitakin lintuharrastajia, ruotsalaisia
ja suomalaisia. Ruovikkolahdella oli vesiäisiä ja härkälintuja. Mustatiira kisaili
pikkulokkiparvessa ja neljä rastaskertusta esiintyi tornin edustalla, pussitiainenkin pyörähti
paikalla. Petolinnuista havaittiin paljon merikotkia ja huikeat neljä niittysuohaukkaa.
Kasvimaailma ei ole vielä oikein herännyt kevääseen, mutta Marja kertoi, mitä kukkia
voitaisiin nähdä. Sadekuurojen välissä pysähdyttiin vielä illan suussa Saunjalahdelle.
Merikotkia oli kolme ja lahdella ruokaili iso sekaparvi sotkia. Ruokailun ja iltahuudon jälkeen
kävimme kuuden innokkaan voimin kuuntelemassa yölaulajia. Yössä huuteli
parisenkymmentä lajia, äänekkäimpinä kaulushaikarat ja taivaanvuohet.
Kaunis aurinkoinen lauantaiaamu alkoi 9:00 bussimatkalla etelään Matsalua kohti. Põgarin
lahdella nähtiin 7000 valkoposkihanhea, avosettejä, merikotkia ym. Ajoimme kauniille Puisen
niemelle, jossa oli taas valkoposkihanhia. Jatkettiin Kiidevaan, matkalla otettiin liftareita
kyytiin. Jatkettiin Haeskan tornille. Tornista nähtiin kauas Itämerelle, mutta lämpimän päivän
+26 asteen takia lintujen liikehdintää hidasti helle, kuten meidänkin. Pieni ukkoskuuro
ripsautteli sadetta, silloin oltiin autossa. Päivän harvinaisuuksista nähtiin Keemun tornilla
upea punakaulahanhi.
Nukutun yön jälkeen heräsimme Kongossa (hotelli Haapsalussa). Päivä valkeni pilvisenä,
mutta suvituuli hyväili paljaita käsivarsia. Ensimmäinen pysähdys oli lähellä kaupungin
lintutornia, johon ”putkimiehet” lähtivät. Osa suunnisti Piispanlinnalle ja rantabulevardille.
Torniväki näki viiksitimalin.
Seuraava kohde oli läheinen Vasikaholmin rand, jossa sai yleiskuvan pesivästä
rannikkolinnustosta. Siirryimme noin 10 km länteen arktikan reitin äärelle Rohukülan rantaan.
Kukkivia kasveja havaitsimme jauhoesikon, arovuokon, kissankäpälän ja soikkokämmekän
(vain lehdet). Suuret kotilot herättivät kummastusta. Kännykkäviestin innoittamina
poikkesimme Põgarin lahdelle puoleksi tunniksi katsomaan mustajalkatylliä. Matka jatkui
sisämaahan petoja katsomaan. Perillä Avaste suolla tyyppilaji oli niittysuohaukka. Näimme
myös valkoselkätikan ja maakotkaparin. Taustakulisseina toimi upea suomaisema. Ukkosta
enteilevässä kuumuudessa bussimme suuntasi kulkunsa kohti Tallinnaa.
Retkeläisiä oli yhteensä 19 kavtsilaista ja oppaamme Sampsa Cairenius. Retkellä
havaittiin 173 lintulajia ja 53 000 yksilöä.
Melontaa ja patikointia Joutsijärvellä 28. – 30.5. / Tiina Räisänen
19 reipasta retkeilijää kahdella koiralla vahvistettuna suuntasi keväiselle patikka- ja
melontaretkelle Ulvilan Joutsijärvelle Porin kaupungin ylläpitämälle retkeilyalueelle toukokuun
viimeisenä viikonloppuna. Mukana oli kavtsilaisten lisäksi yksi vantaanlatulainen sekä pari
paikallista tunturilatulaista. Mukana oli sekä vanhempia konkareita että vasta retkeilykärpäsen
puraisun saaneita tuoreempia kasvoja.
Porukkamme kokoontui Tammen leirikeskuksella, josta me patikoijat taivalsimme jonossa
Panun perässä ensimmäiselle leiripaikallemme, Tammen mallileirille, noin kilometrin päähän
parkkipaikalta. Loput porukasta lastasivat tavaransa kanootteihin ja suuntasivat Riston
ohjastamina samaan leiriin yöksi. Perillä mallileirissä alkoi armoton telttapaikan metsästys.
Ilmeisesti Porilaiset eivät pidä telttaa majoitteena, koska mallileiristä teltanpaikat puuttuivat
tyystin. Helpoiten paikka taisi löytyä yhden retkeläisen puuhun viritettävälle riippumattoteltalle.
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Osa porukasta käytti myös hyväkseen mallileirin kiinteitä majoitteita ja loput pystyttivät
telttansa minne saivat. Iltaa vietettiin nuotion loimussa mitä erilaisimpia herkkuja mutustaen.
Aamulla patikkaporukka suuntasi läheiseen Vaheriston niemeen, josta melojat tarjosivat
kyydin salmen ylitse Hiivaniemeen. Neljäpäänä kanootissa ei paljoa matkan aikana
hengitelty. Kaikki pääsivät kuitenkin turvallisesti yli, mitä nyt parit kengät kastuivat yhden
kanootin kellahdettua rannassa kumoon. Ensi kertaa kanootin kyytiin pyrkineellä neitokaisella
oli unohtunut rinkka selkään, eikä kanootin painopiste asettunut ihan toivottuun korkeuteen.
Säikähdyksellä kuitenkin selvittiin ja taas jotain uutta opittiin. Kaikkien päästyä samalle
rannalle kiitimme kyydistä ja toivottelimme melojille hyvät matkat seuraavaan yhteiseen
leiripaikkaamme.
Tyhjänkävelijät lähtivät pienemmissä porukoissa kiertämään Joutsijärveä merkittyä polkua
pitkin. Panu oli aiempana viikonloppuna käynyt räpsimässä kuvia reitin varrelta ja luovuttanut
jokaiselle ryhmälle nipun kuvia, jotka oli tarkoitus bongata päivän aikana. Ikävän kostea keli
valitettavasti piti huolen siitä, että katse oli enimmäkseen nauliintunut polkuun, joten osa
kuvien esittämistä maisemista tai yksityiskohdista jäi löytymättä. Yhden otoksen kohdalla oli
maisema muuttunut viikon aikana majavan käytyä viimeistelemässä työnsä. Kuvassa vielä
pystyssä seissyt tyvestä järsitty iso haapa retkotti pitkoksilla pitkin pituuttaan.
Ensimmäisen päivän matkan pituudeksi tuli n. 17 km. Kulkeminen märillä ja lehtisillä
poluilla oli yllättävän raskasta, pari liukastumista ja kaatumista pääsi tapahtumaan,
loukkaantumista kuitenkin vältyttiin. Kulkeminen vaati niin paljon tarkkaavaisuutta, että
maisemista nauttiminen jäi aika vähille. Ehdin jo hieman harmitella etten ollut valinnut
kanoottia kulkuvälineekseni, todennäköisesti kaunis järvi avautui melojille paremmin.
Voipuneina päivän rasituksista saavuimme perille leiripaikkaamme Tuurunkankaan
autiotuvalle. Melojat olivat päässeet perille jo aiemmin ja olivat pystyttäneet telttansa ympäri
pihapiiriä ajaen tahattomasti pihapiirissä kaljoitelleet nuorukaiset kämppään turvaan.
Kämpässä sinnitelleet nuorukaiset hipsivät kimpsuineen pakosalle siinä vaiheessa, kun osa
jalkapatikassa tulleista ilmoitti tulevansa tupaan nukkumaan. Kauhean siivon jättivät
jälkeensä. Iltaa vietettiin lettukestien merkeissä. Muurikalla ja klapikeittimellä valmistuivat
herkulliset myslillä jatketut letut, taikoipas eräs retkeläinen kermavaahdot ja hillotkin
rinkkansa kätköistä. Päivän rasituksista huolimatta ensikertalaiset olivat tyytyväisiä
kokemaansa ja totesivat että ”lisää tämmöistä!”
Aamu sarasti aurinkoisena ja jatkoimme matkaamme takaisin Tammen leirikeskukseen,
jossa meitä odotti valmiiksi lämmitetty sauna. Alkumatkasta tulivat lossivenein ylitettäväksi
Isosunti ja Kirkkosunti nimiset salmet. Veneet ja laiturit olivat jo hyvin palvelleita. Onneksi
aurinko oli kuivannut pinnan yläpuolisen laiturin osan, vinoilla ja liukkailla veteen viettävillä
laitureilla olisi ollut ikävä taiteilla. Omaa venevuoroa odotellessa keräilimme aiempien
retkeilijöiden kylvämät roskat mukaamme. Joukkiomme taivalsi kukin omaa vauhtiaan
leirikeskusta kohden tavoitteena ainoastaan olla perillä saunaan mennessä. Osa jäi pitämään
lounastaukoa viimeiselle laavulle ja osa käveli perille asti leirikeskuksen seinästä saatava
puhtaan veden perässä.
Saunominen ja raikkaassa järvessä pulahtaminen kruunasivat retken. Viikonloppu vierähti
mukavasti kivassa porukassa lauantain kenkuista olosuhteista huolimatta. Polkua oli
huomattavasti mukavampi tallata kauniissa säässä ja aurinko avasi silmät paremmin paikan
kauneudelle.
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2.6.2010 Retki Träskändan kartanonpuistossa / Merja Pehkonen
Kauniina alkukesäisenä iltana Espoon Järvenperään oli saapunut 24 kavtsilaista.
Träskändan kartanon pääovella meitä vastassa oli retkemme opas Susanne Toivanen.
Retken aikana Susanne kierrätti meitä kartanon päärakennukselta kartanonpuistoon kertoen
samalla alueen historiasta ja luonnosta. Kartanonpuisto on yksi Espoon vanhimmista
luonnonsuojelualueista vanhoine jalopuineen ja harvinaisine puu- ja pensaslajeineen sekä
kartanometsän eläimineen ja kasveineen. Pieni Kvarnbyån-joki jakaa kartanonpuiston
pohjoiseen maisemapuistoon ja eteläosan puisto- ja luonnonmetsään.
Kartanonpuiston historia on värikäs ja mielenkiintoinen. Se alkaa 1700-luvun lopulta, jolloin
kylän maista muodostettiin kartano. Tilan osti 1820 perheensä kesänviettopaikaksi
prokuraattori Carl Johan Walleen. Träskändan kartanon kuuluisin omistaja oli Aurora
Karamzin, joka osti kartanon isäpuoleltaan Walleenilta. Auroran puutarhassa kasvoi lähes
300 erilaista kasvia ja suurissa kasvihuoneissa viljeltiin yli 200 eri lajiketta. Träskändassa
vietettiin myös loisteliasta seuraelämää. Venäjän keisari Aleksanteri II kunnioitti vierailullaan
kartanoa 16. syyskuuta 1863 saapuessaan Suomeen avaamaan valtiopäiviä. Keisarin
vierailuun kuului metsästysretki, jonka aikana keisari legendan mukaan kaatoi saksanhirven
ja paikalle istutettiin keisarin tammena tunnettu tammi. Keisarin vierailua varten Träskändaan
rakennettiin mm. kuusikulmainen käymälärakennus silkkitapetteineen. Kartanon päärakennus
paloi maan tasalle vuonna 1888 ja seuraavana vuonna myrsky kaatoi suuren osan puiston
puista. Aurora myi kartanon sisarensa tyttärentyttärelle Marielle, joka miehensä kanssa
rakennutti uuden päärakennuksen. Rakennus toimi pitkään Espoon kaupungin vanhainkotina.
Träskändan kartanonpuiston nykyisen hoito- ja käyttösuunnitelman lähtökohtana on Aurora
Karamzinin aikainen puisto. Kunnostuksen halutaan tuoda esiin maiseman historiaa ja
rakennetta sekä ylläpitää ja säilyttää luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta. Upea paikka
iltaretkelle!
Suomi Meloo 12.- 18.6.2010/Tasso Lampén
Kavtsilaiset osallistuivat taas Suomi Meloo -tapahtumaan ja uutena kipparina toimi
ansiokkaasti Leena Orjatsalo. Tänä vuonna melottava uusi reitti Lammista Poriin oli vähän
lyhyempi kuin muut aikaisemmat reitit. Oli yllättävää,
että säästyttiin pidemmista
maasiirroista, koska pystyttiin hyödyntämään pieniä puroja.
Alkupäivinä oli melko kolea ja sateinen ilma mutta loppuviikosta sää kirkastui ja lämpeni.
Joukkueiden määrä on pudonnut takavuosista melko huomattavasti ja samalla on
taloudellisista syistä palveluiden taso heikentynyt, joka ilmeni mm. huonommalla viitoituksella
ja turvaveneiden karsiminen kahdesta yhteen.
Kavtsin joukkueessa onneksi ei näy hiipumisen merkkejä vaan päivastoin. Koska vanhan
kaartin lisäksi joukkueseen oli tullut mukaan
uusia nuoria inokkaita melojia tarvittiin toinen
ylimääräinen kaksikko, jotta kaikilla joukkueen
jäsenillä olisi mahdollisuus meloa halujensa
mukaisesti. Joukkueen keski-ikä on selvästi
nuorentunut, koska peräti viisi oli alle
kolmikymppisiä.

13

KERHON PALVELUITA
Kerhon tarjoamia jäsenetuja
Tunturikerho Kavtsi kuuluu Tunturilatuun ja sitä kautta Suomen
Latuun. Kavtsin jäsenenä sinulla on näin käytössäsi myös
Tunturiladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Ne löydät Tunturilatulehdestä, joka ilmestyy neljästi vuodessa ja Latu ja Polusta, joka
ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Kavtsi
tarjoaa jäsenilleen seuraavia jäsenetuja.
Kerhoillat Kampin palvelukeskus
Retket, tapahtumat ja vaellukset
Koulutus
Jäsentuotteet ja kirjallisuus
Jäsenlehti Väärti
Kämppä Kärrikaltio

yhdeksän kertaa vuodessa
katso toimintakalenteri
kerhon jäsenille alennettuun hintaan
jäsenhintaan
neljästi vuodessa
sijaitsee Inkoossa

Kavtsin jäsenillä on mahdollisuus lunastaa Kärrikaltion kämpän avain yhden jäsenvuoden
jälkeen 35 euron hintaan. Jäsenyyden loppuessa avain on palautettava kerholle. Hintaa ei
makseta takaisin. Uudet jäsenet voivat käyttää kämppää yhdessä jonkun vanhan jäsenen
kanssa.
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TULILLA KUULTUA
2011 – Suomen Ladun Leiripäivät Vantaalla
Vantaan Leiripäivät 2011 järjestää yhteistyössä: Vantaan Latu,
Espoon Latu, Keravan Latu ja Tunturikerho Kavtsi.
Tule mukaan vapaaehtoiseksi tekemään Yhdessä leiripäiviä!
Tarjoamme vapaaehtoisille ikimuistoisen elämyksen, työvaatteen,
ateriat,
majoituksen,
mahdollisen
kilpailuosallistumisen,
työtodistuksen ja kiitossaunaillan.
Leiripäivien talkoolaisia kerää Soili Hirvelä, Vantaan Latu,
soili.hirvela@elisanet.fi.

0400

955

912,

Optimus Hiker 111C
Kerholaisten keskuudessa suosittuun Optimus Hiker 111C keittimeen on saatavilla kerhon
kautta varaosia. Maahantuojalta saatiin pitkän odotuksen jälkeen liekkikupuja (Outer Cup),
joiden valmistus oli jo välillä lopetettu. Norjalaisissa nettikaupoissa on Hikerin osia myös
saatavilla, mutta hintataso on huomattavasti korkeampi.
Liekkikupu kannattaa hankkia mukana kuljetettavaksi varaosaksi, sillä se haurastuu
normaalissa käytössä ajanmittaan ja voi rikkoutua yllättäen. Rikkoutuneen liekkikuvun kanssa
keitintä ei pysty käyttämään, sillä liekki palaa kuvun sisällä ja pörisee voimakkaasti.
Liekkikuvun hinta on 5 euroa. Muitakin osia voi tiedustella. Kerho selvittää niiden
saatavuuden ja hankkii ne yhteistilauksena mikäli se on taloudellisesti järkevää.
Tilaukset/tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen panu.loisa@welho.com.
Ilmoita myös yhteystietosi. Lasku lähetetään sähköpostilla ja maksu suoritetaan kerhon
tilille.
Varustemestari
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PORT PAYÈ
FINLANDE
119734

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta, pyydetään jäsenlehti palauttamaan osoitteeseen:
Vappu Hietala, Tilkankatu 12 B 41, 00300 HELSINKI
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